
SANTA CATARINA

51. No início do período republicano, a cidade de Desterro tornou-se o epicentro de um conflito político 
de grandes proporções, que foi uma ameaça ao governo federal. 

Sobre esse contexto histórico, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Os revoltosos federalistas, também conhecidos no Rio Grande do Sul como maragatos, reuniam 
antigos políticos do Império.

b) Desterro foi ocupada pela Marinha rebelde, que se havia insurgido no Rio de Janeiro, sob a 
liderança de Custódio de Melo.

c) O grupo de revoltosos sediado em Desterro sofreu forte repressão do governo Floriano Peixoto, 
que promoveu prisões e sentenças de morte.

d) A Revolução Federalista,  promovida por militares gaúchos em favor dos chamados farrapos, 
defendia a troca do nome da cidade para Florianópolis.

e) No processo de repressão, desencadeado após a vitória de Floriano Peixoto, destacou-se um 
militar chamado Moreira César.

52. Sobre a História das populações indígenas em Santa Catarina, é CORRETO afirmar:

a) Os  kaingangs  eram  os  chamados  “bugreiros”,  contratados  por  fazendeiros  e  colonos,  por 
conhecerem as florestas.

b) Os  xoklengs  conviveram  pacificamente  com  imigrantes  europeus  que  chegaram  a  Santa 
Catarina a partir do século XIX.

c) Os carijós, que habitavam a faixa litorânea do território que viria a ser Santa Catarina, a partir do 
século XVI foram apresados como escravos.

d) Entre 1914 e 1918 foram tomadas iniciativas que levaram à criação da reserva indígena de 
Ibirama, favorecendo os kaingangs.

e) As populações indígenas de Santa Catarina têm uma História pouco significativa, o que leva os 
estudiosos a concluírem que se trata de “povos invisíveis”.

53. “As mulheres, apesar de serem a metade da população, não aparecem nos livros de História como 
sujeitos.  No entanto,  seu  trabalho,  muitas  vezes  silencioso,  é  responsável  por  grande  parte  da 
produção agrícola, artesanal, industrial e de serviços no Estado”  (BRANCHER, Ana (org.) História de 
Santa Catarina: estudos contemporâneos. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1999). 

Sobre essa proposição, é CORRETO afirmar:

a) No Vale do Itajaí a mão-de-obra feminina ficou restrita à agricultura, pois o trabalho fabril era 
considerado próprio do gênero masculino.

b) A  profissão  de  parteira  foi  reconhecida  como  uma  das  mais  importantes,  obtendo  boa 
remuneração numa época em que os serviços de saúde eram precários.

c) Com a urbanização de cidades como Florianópolis, empregos como de lavadeiras e costureiras 
foram exercidos pelas chamadas “mulheres honestas”.

d) Na região carbonífera de Santa Catarina, a mão-de-obra feminina foi significativa, principalmente 
de jovens que trabalhavam como “escolhedeiras” ou “catadoras”.

e) Na região Oeste do Estado de Santa Catarina, a boa qualidade de vida dos agricultores sempre 
garantiu às mulheres direitos sociais, como a aposentadoria.



54. Sobre a Revolução Farroupilha e a República Juliana, é INCORRETO afirmar:

a) A Revolução Farroupilha findou em 1845, com a vitória das tropas legalistas comandadas por 
Caxias.

b) O ideário liberal  inspirado em pensadores iluministas norteou a implementação da República 
Juliana.

c) A ampliação da Revolução Farroupilha até o território catarinense está associada à importância 
do porto de Laguna.

d) Questões de ordem tributária geraram os descontentamentos da elite sul-riograndense com o 
governo central.

e) A República Juliana foi implantada em 1839, pelos legalistas, e tinha como sede a cidade de 
Lages.

55. A ditadura militar implantada no Brasil, em 1964, suscitou uma série de movimentos de resistência. 
Em Santa Catarina, um episódio marcante ocorreu em 1979, quando da visita do então Presidente 
João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Sobre essa proposição, é CORRETO afirmar:

a) Os  manifestantes  eram contrários  à  chamada abertura  do  regime,  promovida  pelo  governo 
Figueiredo.

b) A chamada Novembrada foi uma manifestação do movimento estudantil, mas que ganhou apoio 
popular em Florianópolis.

c) A ditadura militar não encontrou base de apoio político em Santa Catarina, devido às revoltas 
diante da troca do nome da Capital.

d) Os manifestantes foram recebidos no Palácio do Governo pelo Presidente Figueiredo, evitando-
se, assim, a prisão de estudantes.

e) A Novembrada, movimento em celebração da memória de Floriano Peixoto, foi rechaçada em 
Florianópolis, pelo povo nas ruas.

56. Santa Catarina foi o cenário de uma curiosa experiência social, no século XIX, com a instalação de 
uma comunidade em que as pessoas tinham como propósito produzir de acordo com a sua vocação 
e dividir a produção, em harmoniosa vida comunitária. Estamos falando da:

a) colônia de açorianos e madeirenses, no litoral.
b) colônia industrial do Saí.
c) colônia Nova Ericeira.
d) colônia de russos, no norte do Estado.
e) colônia socialista do Peperi-Guaçu.

57. Em Santa Catarina, a guerra que evidenciou os primeiros problemas agrários no Estado foi uma luta 
no campo, pela sobrevivência nele.

a) A Guerra do Contestado
b) A Revolta Federalista
c) A Guerra dos Canudos
d) A Balaiada
e) A Guerra do Paraguai



58. Analise as afirmativas que estiverem de acordo com a hidrografia de Santa Catarina e/ou com o 
mapa a seguir:

Hidrografia de Santa Catarina

I – A linha continua no interior do mapa correspondente aos divisores de água da Serra do Mar 
e da Serra Geral.

II – A rede hidrográfica catarinense apresenta duas vertentes: a do Interior (B) e a do Litoral (A).
III – A vertente do Litoral é composta de rios isolados, onde desponta o rio Itajaí-Açu.
IV – A vertente do Interior abrange a maior área, com destaque para a bacia do Uruguai.
V – Os rios da vertente do interior percorrem totalmente áreas de planícies, impróprias para a 

produção de energia elétrica.
VI – São exemplos de rios da vertente do interior: Itajaí-Açu, Tijucas, Tubarão e Araranguá.

Assinale a alternativa que contenha todas as afirmativas CORRETAS. 

a) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
e) Somente as afirmativas V e VI estão corretas.

59. Com relação aos portos de Santa Catarina, é CORRETO afirmar:

a) O transporte de cabotagem tem dado demonstração de extraordinário dinamismo, escoando 
considerável parcela da produção industrial de Santa Catarina, revelando-se como um grande 
atrativo para a instalação de indústrias automobilísticas em Santa Catarina.

b) O Porto de São Francisco está situado na costa Norte do Estado, localizando-se muito próximo 
de Joinville, importante centro industrial.

c) O porto  de  Laguna é o  maior  porto  pesqueiro  do  Estado,  escoando não  somente a  pesca 
artesanal como também a produção cerâmica do Sul do Estado.

d) O porto  de Imbituba,  localizado no litoral  sul  de  Santa Catarina,  é  o  mais  importante  porto 
pesqueiro do Estado e será de grande importância agora,  com a criação da ZPE de Imbituba.

e) Imbituba sedeia o único porto catarinense administrado por uma autarquia municipal.



60. Observe a tabela abaixo.

Os seis municípios catarinenses que mais cresceram em população entre 1991-2000 são:

Crescimento
População

Município em % Total Urbana
Absoluta Posição em SC % Posição em SC

Itapoá 9,28 8.839 122º 92,67 25º
Itapema 8,82 25.869 39º 95,79 10º 
Araquari 7,37 23.645 43º 93,04 23º
Bombinhas 7,09 8.716 125º 100 1º
Balneário Camboriú 6,96 73.455 13º 100 1º
Balneário Barra do Sul 6,36 6.032 262º 99,78 3º

Fonte: IBGE. Censo 2000.

Sobre os municípios arrolados na tabela acima, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Têm no turismo de temporada importante fonte de renda.
b) Estão situados no litoral Norte do Estado.
c) São extremamente urbanizados.
d) Encontram-se entre os maiores municípios do Estado.
e) Apesar de não serem grandes municípios, encontram-se relativamente próximos das cidades 

mais importantes do Estado, como Florianópolis, Blumenau e Joinville.


